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Histologi Dasar  
 
Deskripsi : 
Histologi Dasar merupakan mata kuliah pertama yang harus dijalani oleh peserta 
Program Magister Kekhususan Histologi. Mata ajaran ini merupakan landasan atau dasar 
untuk mempelajari struktur organ tubuh manusia lebih lanjut yang akan dipelajari pada 
mata ajaran Histologi Organ. Topik mata kuliah Histologi Dasar adalah pembelajaran 4 
macam jaringan dasar penyusun tubuh manusia yaitu jaringan epitel dan kelenjar, 
jaringan penyambung dan penyokong, jaringan otot dan jaringan saraf. Darah 
sebenarnya termasuk kedalam jaringan penyambung tetapi karena adanya kekhususan 
yang dimilikinya maka darah pada mata ajaran ini dipelajari tersendiri terlepas dari 
jaringan penyambung. 
 

1 SKS 

Praktikum Histologi Dasar 
 
Deskripsi : 
Pada mata ajaran ini diharapkan peserta program dapat belajar secara mandiri dan 
mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami bersama tutor yang membimbing. Agar 
peserta program dapat mempelajari dan mengerti dengan baik struktur-struktur 
histologi organ  peserta program diharapkan membaca terlebih dahulu buku penuntun 
praktikum yang tersedia atau mempelajarinya dari buku-buku atlas Histologi. 
Pemahaman tentang struktur-struktur dasar histologi sangat penting dan berpengaruh 
terhadap keberhasilan proses pembelajaran pada mata ajaran praktikum Histologi 
Organ. 
 

1 SKS 

Teknik Histologi I 
 
Deskripsi : 
Teknik Histologi I merupakan mata ajaran yang memberikan pengetahuan, kemampuan 
dan keterampilan kepada peserta program untuk membuat sajian histologi yang baik 
secara mandiri mulai dari tahap isolasi sampel yang akan digunakan dan proses 
pengolahan jaringan hingga pewarnaan dan pemberian label pada sajian. Pewarnaan 
(pulasan) yang digunakan adalah pulasan rutin (Hematoksilin-Eosin/ HE). Pada tahap 
awal kegiatan yang dilakukan berupa kuliah interaktif tentang proses pembuatan sajian 
histologis yang disusul oleh praktek langsung membuat sajian histologis secara mandiri 
dengan supervisi dari seorang tutor. Setiap peserta program diharuskan untuk membuat 
sajian histologi dari 3 organ tubuh yang berbeda yang dipulas dengan pulasan rutin 
(pulasan Hematoksilin Eosin/ HE). 
 

1 SKS 

Teknik Histologi II  
 
Deskripsi : 
Teknik Histologi II merupakan mata ajaran lanjutan setelah teknik Histologi I yang 
memberikan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan kepada peserta program untuk 
membuat sajian histologi yang baik secara mandiri dengan menggunakan pewarnaan 
khusus. Pewarnaan (pulasan) yang dipelajari pada teknik Histologi II adalah pulasan 
Papanikolaou (Pap), Trichrom, Periodic Acid-Schiff (PAS) dan imunohistokimia. 
 

1 SKS 

Pengambilan Spesimen dari Hewan Coba 
 
Deskripsi : 
Mata ajar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan 
kepada peserta program untuk mengambil dan mengisolasi jaringan atau organ dari 
hewan coba yang akan diproses lebih lanjut menjadi sajian histologi. Disamping itu mata 
ajar ini juga mengajarkan kepada mahasiswa secara ringkas cara pemeliharaan hewan 
coba, randomisasi, pemberian perlakuan pada hewan coba, pengenalan organ hewan 

1 SKS 



coba dan teknik isolasi jaringan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan terdiri atas kuliah 
dan praktikum tentang pemeliharaan hewan coba, randomisasi dan penentuan hewan 
kontrol dan perlakuan, pemberian perlakuan pada hewan coba, pengenalan organ 
hewan coba dan teknik isolasi jaringan. 
Sitogenetika Manusia 
 
Deskripsi : 
Sitogenetika merupakan bidang ilmu yang mempelajari kariotipe dari sel yang berasal 
dari satu individu. Pada prinsipnya semua sel dapat dibuat kariotipenya asal tersebut 
dapat membelah. Salah satu sel yang paling banyak dipakai adalah limfosit karena mudah 
untuk memperolehnya yaitu dari darah tepi. Sel-sel ini sebelum dibuat kariotipenya 
harus dikultur terlebih dahulu. Pada mata kuliah ini mahasiswa biomedik diberikan 
pengetahuan dan kemampuan menggali informasi kepada peserta program untuk 
mengetahui sejarah sitogenetika, cara pembiakan, teknik pewarnaan kromosom dan 
teknik baru yang menunjang pemeriksaan sitogenetika serta praktikum penyusunan dan 
analisis kariotipe manusia. 
 

2 SKS 

Sel Punca dan Rekayasa Jaringan  
 
Deskripsi : 
Mata kuliah ini terdiri atas kuliah pengantar interaktif, diskusi kelompok, belajar mandiri, 
discovery learning dan evaluasi pembelajaran berbentuk esai (ujian tengah semester dan 
ujian akhir semester). Ruang lingkup bahasan antara lain: (i) sejarah, definisi, jenis, 
sumber dan karakteristik sel punca; (ii) peralatan laboratorium untuk kultur sel punca; 
(iii) Media kultur dan faktor tumbuh (growth factors) untuk sel punca; (iv) Isolasi dan 
identifikasi, proliferasi dan diferensiasi sel punca; (v) Aplikasi penggunaan sel punca; (vi) 
Scaffold dan Rekayasa jaringan; (vii) Ekspansi massif sel punca ex vivo (Up-scaling stem 
cell) dan Bioreaktor; (viii) Imunogenisitas Sel Punca; (ix) Tumorigenisitas Sel Punca dan 
Epigenetik. 
 

1 SKS 

Histodinamika Jaringan 
 
Deskripsi : 
Histodinamika adalah cabang histologi yang mempelajari perubahan jaringan manusia 
sepanjang hayatnya. Perubahan jaringan secara simultan, sekuensial dan masif terjadi 
saat embriogenesis dan organogenesis intrauterin. Post natal hampir semua sistem 
organ manusia telah berdiferensiasi terminal kecuali beberapa organ seperti liver, 
sumsum tulang dan jaringan epitel yang terus mengalami perubahan di tingkat jaringan, 
seluler dan molekuler, sampai dengan usia lanjut. Degenerasi, regenerasi, remodeling, 
dan reparasi adalah satu kesinambungan yang silih berganti serta berjalan pada 
spektrum kapasitas yang berbeda-beda untuk jaringan dan organ lain. 
 

2 SKS 

Pengembangan Hewan Transgenik dan Aplikasinya  
 
Deskripsi : 
Pada mata ajar ini mahasiswa biomedik akan mempelajari tentang sejarah dan definisi 
hewan transgenic serta tahapan persiapan transgen yang meliputi isolasi, konstruksi, 
propagasi, deteksi dan purifikasi gen; persiapan hewan yang diperlukan untuk 
pembuatan tikus transgenic yaitu kelompok superovulated female mice, stud male mice, 
pseudopregnant female mice dan steril male mice; tahapan penyuntikan transgen ke 
dalam pronucleus jantan fertile eggs yang meliputi isolasi fertilized eggs, microinjection 
transgen kedalam inti jantan fertilized eggs; tahap transfer embrio dan tahap deteksi 
transgen calon tikus transgenik dan tahap perbanyakan hewan transgenic serta apilkasi 
penggunaan hewan transgenik. 
 

1 SKS 

Histologi Organ 
 
Deskripsi : 
MK Histologi Organ diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan pemahaman yang 
lebih mendalam mengenai struktur histologi (mikroskopik) dan histofisiologi organ 
manusia untuk penelitian, studi lanjut maupun sebagai dasar dalam mengajar mata 
kuliah histologi pada institusi kedokteran maupun kesehatan. 
 

2 SKS 



Praktikum Histologi Organ 
 
Deskripsi : 
Pada mata ajaran ini diharapkan peserta program dapat belajar secara mandiri dan 
mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami bersama tutor yang membimbing. Agar 
peserta program dapat mempelajari dan mengerti dengan baik struktur-struktur 
histologi organ  peserta program diharapkan membaca terlebih dahulu buku penuntun 
praktikum yang tersedia atau mempelajarinya dari buku-buku atlas Histologi. 
Pemahaman tentang struktur-struktur dasar histologi sangat penting dan berpengaruh 
terhadap keberhasilan proses pembelajaran pada mata ajaran praktikum Histologi 
Organ. 
 

2 SKS 

Histodinamika Organ 
 
Deskripsi : 
Histodinamika organ mengkaji perkembangan ilmu histologi termutakhir dalam riset 
histologi organ. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengayaan yang merangsang 
mahasiswa s2 kekhususan Histologi untuk berpikir di luar konteks pembelajaran histologi 
organ klasik. Ekspresi gen, protein, molekul di tingkat jaringan dan organ selalu berubah 
sepanjang hayat dan dalam proses rekayasa genetika atau jaringan. 
 

1 SKS 

 


